
 

 

ATA N°. 1408 DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021 - SESSÕES ORDINÁRIA 

Aos 02 dias do mês de dezembro de 2021 às 18 horas e 30 minutos reuniram-se os 

Senhores Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. Aberto os trabalhos da Sessão, a 

Senhora Presidente, solicitou ao Segundo Secretario Vereador Cleber Zilles Dorneles 

que efetuasse a leitura da Ata Nº1407 do dia 25 de Novembro de 2021, que depois de 

lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Logo após, a Senhora 

Presidente abriu inscrições à Tribuna Livre, o Vereador Cleber Zilles Dorneles 

solicitou inscrição. Nas comunicações e convites a senhora Presidente comunicou os 

Senhores Vereadores sobre a votação da nova mesa Diretora que acontecerá no dia 09 

de dezembro de 2021. Prosseguindo a Senhora Presidente passou a Pauta do Dia, 

solicitando ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da seguinte matéria: 

PROJETO DE LEI Nº 65, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. Dispõe sobre a 

remissão de juros e correção monetária para fins de ajustes referentes aos programas 

estaduais da saúde de 2014 a 2018 executados pelo município e não empenhadas pelo 

Estado do Rio Grande do Sul nos respectivos exercícios financeiros, com vistas a 

viabilizar a celebração de Termo de Consolidação de Divida para pronto pagamento. 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N°01, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Altera a data base para a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais. 

INDICAÇÃO Nº 43 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.  Sugere ao Executivo a 

realização de estudos e elaboração de um projeto para a viabilização de “Reforço 

Escolar nas Escolas de Ensino Fundamental na Rede de Ensino Municipal”, para o 

fortalecimento da aprendizagem. INDICAÇÃO Nº 44 DE 02 DE DEZEMBRO DE 

2021.  Sugere ao Executivo Municipal que seja dada preferência à convocação de 

professores efetivos do Município de Coxilha para o próximo ano letivo. INDICAÇÃO 

Nº 45 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.  Sugere ao Executivo Municipal a 

recuperação da Rua Vicente Miorando. INDICAÇÃO Nº 46 DE 02 DE DEZEMBRO 

DE 2021.  Sugere ao Executivo a contratação de um profissional de educação física 

para a realização de aulas junto ao grupo de mulheres de Colônia Miranda para o 

próximo ano. Todos os Projetos e as Indicações foram encaminhados para analise das 

comissões. Após, a Senhora presidente passou a Ordem do Dia colocando em 

discussão e votação as seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 61/2021 e 

INDICAÇÃO 42/2021, em discussão não houve manifestações e em votação o projeto 

de Lei e a Indicação obtiveram aprovação unânime. Em seguida a senhora presidente 

passou a Tribuna Livre, solicitando o Vereador Cleber Zilles Dorneles que ocupasse 

seu espaço. O Vereador cumprimentou a todos mencionou sobre a situação que se 

encontra a Rodovia-135 e a entrada do Posto Buffon, solicitou ao Executivo e o 

Legislativo um documento solicitando a Empresa EGR melhorias na asfalto pois o 

mesmo se encontra com grandes dificuldades de trafego, dissertou também que os 

munícipes de Coxilha deveriam ter passe livre no Pedágio de Coxilha, pois muitos não 

conseguiram concluir o recadastramento. Como não havia mais nada a tratar a Senhora 

presidente encerrou a sessão, convocando para próxima, que se realizará no dia 09 de 



 

 

Dezembro de 2021, quinta-feira às 18 horas e 30 minutos, da qual foi lavrada a Ata, 

está, que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes vereadores: 

 


